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الت البحث المنطقية  استخدام ُمعد ِّ
الت تساعدك

 
 بأنواع ارتباًطا أكثر نتائج على العثور لتسهيل المفتاحية بالكلمات البحث عمليات توسيع أو تضييق على المنطقية الُمعدِّ

الت. عليها العثور تحتاج التي الشخصية الملفات
 
 وإشارات و و  هي البحث عبارات في تضمينها يمكنك التي الُمعدِّ

  و و و  حقول في البحث عبارات بناء  يمكنك. واألقواس االقتباس

 إشارات االقتباس 
 قم  محددة، عبارة عن البحث في ترغب كنت إذا

 النظام يبحث. اقتباس شاراتي بين العبارة بتضمين

 المكتوب بالترتيب تظهر التي المصطلحات عن

 شارات استخدام يمكنك. االقتباس شارات ضمن

 تتضمن التي المصطلحات عن للبحث االقتباس

 االقتباس شارات استخدام يمكنك. ترقيم عالمات

الت إلى باإلضافة
 
 .األخرى الُمعدِّ

 :االقتباس شارات بين العبارات على أمثلة يلي فيما 

 " أعمال محلل" •

 " إنتاج مدير"   •

 " جرافيك مصمم"   •

 "مدير مشروعات" 

 

  تم كما تماًما عنها البحث  يجب األحرف من  سلسلة االقتباس  شارات تحدد
 . تحديدها 

 "مدير مشروعات"
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 أنواع لربط عام بشكل  المعامل استخدام يتم 

 من مختلفة جوانب أو المفاهيم  من مختلفة

 ملفات عن البحث في ترغب كنت إذا. البحث

 هذين فصل يمكنك مصطلحين، تتضمن شخصية

 .الكبيرة باألحرف  باستخدام المصطلحين

 النظام سيفترض ، بدون مصطلحين أدخلت إذا

 البحث من النوع هذا يحصر. بينهما  وجود

 تضم  التي النتائج في نتائجك أساسي بشكل

 على نتيجة كل تحتوي أن يجب. المصطلحين

 .مًعا المصطلحين

 :ذلك على األمثلة من 

 أعمال  محلل  •

 أعمال  محلل •

 برمجيات  مهندس •

 برمجيات    مهندس •

 إنتاج  مدير •

 إنتاج   مدير •

 
ل ُيستخدم

 
 مفاهيم  لربط عام بشكل  الُمعدِّ

 أخرى، بعبارة أي مترادفة؛ أو متكافئة أو مماثلة

. الشيء  نفس على تدل مختلفة مصطلحات

 كلمتين بربط البحث نطاق لتوسيع  استخدم

 ظهور  المعامل يستلزم. أكثر أو مترادفتين

 التي المصطلحات من األقل على واحد مصطلح

 بأي الشخصي، الملف في ما مكان في به ُربطت

 التي الشخصية الملفات بحثك سيعرض. ترتيب

 كل أو اآلخر المصطلح أو واحد مصطلح على تحتوي

 تدخلها التي الكلمات عدد زاد كلما. المصطلحات

. عليها تحصل التي النتائج زادت ، بواسطة متصلة

 مشروعات  مدير 

 

 . المصطلحين كال تشمل التي  النتائج على نتائجك  ُتقصر

 مشروعات   مدير 

 . كليهما أو المصطلحين من أًيا لتشمل نتائجك  بتوسيع  تقوم

 مدير مشروعات

 مدير مشروعات
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 :ذلك على األمثلة من

 " نظم محلل"  "  أعمال محلل" •

  " المساعدة مكتب"   المساعدة مكتب •
 " الفني  الدعم"  برمجيات   مهندس

 
 من معين مصطلح استبعاد في ترغب كنت إذا

  مباشرة وقبله المصطلح هذا فاكتب البحث،

 ملف أي البحث نتائج تستبعد سوف. كبيرة بأحرف

 .المصطلح هذا على يحتوي شخصي

 النظام سيفترض ، بدون مصطلحين أدخلت إذا

 البحث من النوع هذا يحصر. بينهما  وجود

 تضم  التي النتائج في نتائجك أساسي بشكل

 على نتيجة كل تحتوي أن يجب. المصطلحين

 .مًعا المصطلحين

 :ذلك على األمثلة من 

 معلومات  تكنولوجيا "  أعمال محلل"   •

 مدير   •

•  

 األقواس 
 أن يمكنك معقد، بحث إجراء في ترغب كنت إذا

الت المصطلحات بين تجمع
 
 باستخدام والُمعدِّ

 عن البحث إجراء  يتم  أن األقواس تتطلب. األقواس

الت المصطلحات
 
 يجب. أوالً  بينها تقع التي والُمعدِّ

 المرتبطة المصطلحات لتجميع األقواس استخدام

 آخر منطقي معامل أي يتواجد عندما  بواسطة

 من كالً  تتضمن نتائًجا المثال هذا يعرض. البحث في

 :الميزانية وإعداد المشروعات مديري

 ( مشروع  مدير " مشروعات  مدير)" •
 الميزانية  إعداد 

 مشروعات  مدير  

  مشروع، كلمة  تتضمن  نتائج البحث ُيظهر . المصطلحات الستبعاد  تستخدم
 . مدير كلمة تتضمن وال

 إعداد الميزانية   مدير مشروع(    )"مدير مشروعات"  

.  أوالً  معالجتها تتم  ،(مشروع  مدير " مشروعات مدير)" القوسين،  بين العبارة
 . كليهما أو الوظيفي للمسمى المصطلحين  أحد النتائج تتضمن

 مدير مشروعات

 مدير مشروع "مدير مشروعات"

 إعداد الميزانية


